
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Assistente Social 
 

Função: Prestar assistência 
social aos associados 

Área: Apoio ao Associado 

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Gerente APEC 

 

Área: APEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente presta atendimento a associados que revelam problemas sociais 

(econômicos, familiares, legais e outros) que possam afetar sua adesão ao sistema da 

empresa ou a continuidade no tratamento. Recebe informações dos Enfermeiros de 
Monitoramento sobre a situação do associado, busca os recursos necessários para 

atendê-lo e mantém contato prestando a orientação necessária. 

 

 Faz o monitoramento de associados internados colhendo informações para atualização 

do seu prontuário contatando o posto de enfermagem do hospital ou o próprio médico 

responsável pelo paciente. 

 

 Periodicamente pesquisa recursos disponíveis para apoio aos associados orientando-os 

quanto a busca de ações legais para aquisição de medicamentos, atendimento 
psicológico, emissão de documentos junto à Previdência Social, etc. Mantém-se 

informado sobre alterações na legislação que possam auxiliar o associado, implantação 
de serviços por órgãos públicos ou estabelecendo contatos com entidades sociais que 

possam propiciar opções de ajuda na sua área de atuação. 

 

 Eventualmente faz visitas domiciliares para apurar a situação social do associado 

constatando “ in loco” sua reais condições visando melhor orientação ao próprio , seus 
familiares ou responsáveis. 

 

 Presta orientações aos familiares do associado em casos de falecimento, emissão de 

procurações ou tutela ou mesmo para garantir sua adesão e manutenção no sistema 
para o adequado atendimento. 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente do APEC presta atendimento aos associados visando amenizar sua  

situação social decorrente de problemas familiares, econômicos, legais e outros que possam 

afetar sua adesão ao sistema  ou continuidade  no tratamento.     

 

 

 



 

(cont.) 

 Pode orientar os Enfermeiros no atendimento social do associado em casos de menor 

importância. 

 

 Contata os clientes (Operadoras) representando pendências dos associados em relação 

aos tipos de cobertura oferecidos, ressarcimento de despesas e outras que possam 
afetar a continuidade do atendimento. 

 
 

 Executa outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior. 
 
 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS:  
 
 

Escolaridade:  Curso Serviço Social completo 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 2 a 5 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 
 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


